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Abstract 
 

I dagens skola möts lärare av allt mer motstånd till läsning av skönlitteratur och det är en stor 
utmaning för lärarna att motivera elever till läsning. Forskare talar om vikten av läsning i skolan 
då det är språkutvecklande men också personlighetsutvecklande, läsningen utvecklar såväl vår 
självinsikt som vår identitet. Jag har utifrån detta genomfört en systematisk litteraturstudie med 
syfte att ta reda på vad forskningen vet om ungdomars motivation till läsning av skönlitteratur. 
Syftet var också att undersöka vilka faktorer i litteraturundervisningen som är viktiga för att 
främja elevers läsmotivation. De frågeställningar som användes var: 

 
Vad motiverar elever till att läsa skönlitteratur, enligt tidigare didaktisk forskning? 
Vad säger ämnesdidaktisk forskning om vilka aspekter i litteraturundervisningen som är viktiga 
för att främja elevers läsmotivation? 

 
Resultatet visar att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar elevers motivation till 
läsning och de teman som identifierats i mitt material är hem- och skolmiljö, sociala aspekter, 
val av bok, belöningar och mål, igenkänning och relevans i texter samt balans mellan framgång 
och utmaning. Den slutsats som dras är att varje elev är unik och motiveras av olika saker men 
det finns några faktorer som kan vara till hjälp att tänka på när man som lärare ska försöka 
motivera sina elever till läsning. 

 
Nyckelord: läsning, motivation, läsmotivation 
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1. Inledning 

Läsning av skönlitteratur är idag en stor del av svenskämnet och under de senaste åren har jag 
intresserat mig mer och mer för elevers förhållningssätt till att läsa skönlitteratur. Under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och även när jag arbetat en del inom skolan har jag lagt 
märkte till att elever idag inte har något intresse alls i att läsa böcker. De är ofta omotiverade, 
prioriterar andra saker och tycker helt enkelt att läsningen är ett tråkigt moment. 

 
Under min senaste VFU skulle jag undervisa i litteraturhistoria och ett moment i undervisningen 
var att eleverna skulle läsa en skönlitterär bok. Jag möttes här av ett stort motstånd från flera 
elever och det var endast ett fåtal elever som faktiskt verkade uppskatta läsningen. Just denna 
händelse har fått mig att reflektera och jag har insett att en stor utmaning i mitt blivande arbete 
som svensklärare kommer vara att planera och genomföra läsundervisningen på ett sådant sätt 
att eleverna blir motiverade till att läsa. I syftesbeskrivningen av ämnet svenska (Skolverket 
2011) står det att undervisningen ska stimulera elevers lust att läsa och därför blir det en viktig 
uppgift för mig som lärare att göra läsningen lustfylld och att försöka motivera eleverna och 
hjälpa dem väcka läslusten till liv. 

 
Skolverket gjorde år 2010 en undersökning som visar att läraren har en stor betydelse för att 
påverka elevers motivation. Läraren måste kunna kommunicera sitt ämne på ett kvalificerat sätt 
och en del av detta är att kunna skapa relationer till eleverna för att eleverna ska bli motiverade, 
men även att få skolarbetet att kännas meningsfullt och begripligt. Ju mer ”på riktigt” det känns 
för eleverna, desto enklare är det för dem att bli motiverade (Skolverket 2010). För att mina 
framtida elever ska få någon motivation till läsning måste jag alltså kunna lägga fram läsningen 
på ett betydelsefullt sätt för mina elever. Mina egna erfarenheter och även andra undersökningar 
som visar vad som motiverar (och inte motiverar) elever till läsning har därför legat till grund 
för valet av ämne till denna uppsats. 

 

2. Bakgrund 

Följande avsnitt innehåller en bakgrundsgenomgång av det aktuella ämnet samt en genomgång 
och definition av motivationsbegreppet. 

 
2.1 Läsning då och nu 

 
I dagens samhälle krävs och förväntas det att varje människa kan läsa och det är skolans ansvar 
att se till att varje elev utvecklar en god läsförmåga. Från 1600-talet och framåt fanns det också 
krav på läskunnighet men kraven såg helt annorlunda ut då än vad de gör idag. Det var kyrkans 
uppgift att kontrollera att folket kunde läsa och detta genomfördes med hjälp av husförhör som 
kontrollerade såväl kunnigheten i religion som läsfärdigheterna. Dessa husförhör var stadgade 
i lag och genomfördes med såväl vuxna som barn. 

 
Läsningen ser idag helt annorlunda ut än vad den gjorde under husförhörens tid. I Sverige kan 
idag de flesta människor läsa och skriva men det finns platser i världen där många vuxna 
fortfarande saknar kunnighet i dessa grundläggande färdigheter (Larsson 2014:667-668). Men 
även om läskunnigheten i Sverige är stor så blir antalet regelbundna bokläsare bland tonåringar 
allt mindre och ungdomars läsvanor håller på att förändras (Petersson 2009:22). Richard 
Ohlsson (2012:47) skriver att han ofta stöter på kommentarer som ”det är tråkigt” i samband 
med läsning och uppfattningen är att skönlitteratur är meningslös eftersom den är påhittad.  
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Han menar att detta speglar en förändrad syn på litteratur i allmänhet och skönlitteratur i 
synnerhet. Skönlitteraturen upplevs inte bara som tråkig enligt eleverna, den saknar också 
mening. 

 
Denna bristande motivation till läsning kan också påverka elevers skolresultat. Mellan PISA- 
studierna 2000 och 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla länder 
(Skolverket 2016) och år 2012 presterade för första gången svenska 15-åringar under OECD- 
genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden (Skolverket 2013). I läsförståelsen är det 
framförallt de lågpresterande elevernas resultat som har försämrats och det är pojkar i större 
utsträckning än flickor som har sämst resultat. För att kunna förbättra resultaten är en ökad 
förståelse för möjliga orsaker bakom resultatnedgången väsentlig. Det går inte att peka ut en 
isolerad förklaringsfaktor utan det är många faktorer som spelar in samtidigt men Skolverket 
(2013) påpekar att det är arbetet som sker i klassrummet som är det avgörande för elevers 
lärande. I den senaste PISA-undersökningen som genomfördes 2015 har dock svenska elevers 
resultat förbättrats något och Skolverket (2016) redovisar att Sveriges resultat nu är högre än 
OECD-genomsnittet i läsförståelse och detta är såklart glädjande för svensk skola. 

 
2.2 Varför viktigt att läsa? 

 
Men varför ska man egentligen läsa skönlitteratur? Anders Öhman (2015:20) menar att läsning 
av litteratur inte nödvändigtvis gör en människa bättre men läsningen har många positiva 
egenskaper och unika förtjänster. Läsning bidrar till bättre språkkänsla, ordkunskap och 
kommunikativ förmåga och han menar att det viktigaste med läsningen är själva berättelsen. 
Det är genom berättandet vi får tillträde till verkligheten och berättelsen förbinder och skapar 
samband mellan fenomen, människor, händelser och platser. Öhman (2012:22) skriver vidare 
att det kan ha ett egenvärde att gå in i och låta sig uppslukas av litteratur, på samma sätt som 
man går in i den musik man lyssnar på. Han anser också att läsningen kan ha betydelse för 
förmågan att koncentrera sig. 

 
Många forskare menar att den viktigaste anledningen till att läsa skönlitteratur är för att det är 
språkutvecklande. Enligt Ohlsson (2012:67) är det odiskutabelt att all läsning utvecklar vår 
känsla för språket när det gäller ordförråd, syntax och förståelse av olika budskap, det är en 
självklarhet som inte behöver diskuteras. Men forskare verkar också vara överens om att 
skönlitteratur är viktig i många andra avseenden och Ohlsson (2012:67) skriver att 
skönlitteraturen även utvecklar oss som personer, vår självinsikt och vår identitet. Han menar 
vidare att den tvingar oss vare sig vi vill eller inte, att reflektera över och ta ställning till 
rättfärdighet, rättvisa, mod, tolerans, empati, försoning och förlåtelse. 

 
Läsning av skönlitteratur är personlighetsutvecklande ur både ett individuellt och ett kollektivt 
perspektiv, enligt Annette Årheim (2009:68). Genom skönlitteraturläsning blir människor mer 
vidsynta och nyanserade i sitt förhållningssätt till det främmande och mer reflekterande kring 
den kultur man själv lever i. Sådana egenskaper är viktiga idag, menar hon, när rörligheten över 
nationsgränser blivit större och mediebilden är alltmer komplex. Hon skriver vidare att 
skönlitteraturen kan öppna för nya tolkningsmöjligheter av den egna livsberättelsen och de nya 
tolkningsmöjligheterna kan till och med påverka hur vi lever vidare (Årheim 2009:68-69). 

 
Det är svårt att svara på frågan om varför man ska läsa skönlitteratur och det finns kanske inget 
entydigt svar anser Ohlsson (2012:23). Detta är ett tecken på litteraturens sällsamma förmåga 
att tillgodose de mest skiftande behoven hos olika läsare. Han skriver vidare att litteraturen kan 
roa, oroa, trösta, underhålla, stilla nyfikenhet, erbjuda verklighetsflykt samt öppna våra ögon 
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för nya tankar och idéer som leder till fördjupad förståelse av kunskap om världen runt omkring 
oss. Ohlsson (2012:23) hävdar också att svaret på denna fråga har förändrats över tid och på 
1800-talet skulle det läsas skönlitteratur i skolan för att skapa goda svenska 
samhällsmedborgare. 

 
Vidare nämner Ohlsson (2012:55-56) tre komponenter som den demokratiska 
världsmedborgaren bör behärska och som litteraturen kan förse oss med. Den första är kritiskt 
tänkande, det vill säga en förmåga och vilja att förutsättningslöst pröva och ompröva 
värderingar och kunskaper som utgör fundamenten i den egna världsbilden. Ingenting får tas 
för givet utan allt som påstås måste värderas. Det andra är kunskaper om andra kulturer. Inte 
bara nationella kulturer utan även subkulturer i det egna samhället såsom klass, kön och 
sexualitet. Det tredje är vår narrativa fantasi, det vill säga förmågan att skifta perspektiv och 
synvinkel och att kunna se sig själv i den andra och den andre i sig själv. Det bästa sättet att 
stimulera och utveckla denna förmåga att leva sig in i andra människors livsvillkor är enligt 
Ohlsson (som i sin tur hänvisar till Nussbaum) genom skönlitteratur. Det finns givetvis andra 
medier som kan förse oss med allt detta men romanformen förser oss med ett ovärderligt 
jämförelsematerial där vi kan ställa oss själva och den värld vi lever i. Skönlitteraturen ger oss 
möjligheter och inte bara självklarheter, den visar oss hur saker skulle kunna vara och inte bara 
hur de faktiskt är eller måste vara (Ohlsson 2012:55-57). 

 
Men vad innebär egentligen läsning idag? Läsning kan beskrivas som ett viskande samtal 
mellan författare och läsare, som ställer krav på vår kreativa förmåga och fantasi genom att vi 
blir medskapare. Hur innehållet i en bok uppfattas beror på vilka kunskaper, tidigare 
erfarenheter och fördomar vi har men också på hur vi läser och vilken omsorg vi lägger ner i 
själva läsningen. Texten behöver läsarens fantasi för att kunna förverkligas och det är 
författaren som visar vägen genom texten men läsaren måste själv fylla i tomrummen och skapa 
sammanhang med hjälp av sin fantasi (Ohlsson 2012:28-29). 

 
2.3 Motivationsarbetet 

 
Det ligger som en central del i ämnesplanen att eleverna ska arbeta med skönlitteratur men 
många ställer sig frågan hur arbetet ska genomföras om motivationen inte finns. Arbetet med 
motivation i samband med läsning är därför också en väsentlig fråga att diskutera då en viktig 
del i litteraturläsningen i skolan är att läraren kan motivera eleverna att läsa. Mary Ingemansson 
(2016:175) pekar på vikten av lärarens förmåga att kunna entusiasmera och stötta eleverna i 
läsningen, en läsande lärare för över glädjen och intresset för läsning till eleverna. Läslust finns 
inte hos alla barn när de kommer till skolan och därför är det viktigt att skolan fokuserar på 
arbetssätt som gör att alla barn kan erövra läsglädje. Att eftersträva elevens egen inre motivation 
till läsningen är betydelsefullt och i detta sammanhang är föräldrars insikt av stort värde, enligt 
Ingemansson (2016:177). Hon beskriver vidare att läraren bör inkludera föräldrarna i 
resonemanget om vad läsning är och hur de kan bidra på sitt sätt från hemmet. 

 
Att kunna skapa ett läsintresse hos eleverna förutsätter också att det finns valmöjligheter, 
läraren måste ha många bokförslag och lärarens egen läsning blir ofta en del av 
lektionsförberedelserna. Ingemansson (2016:178) trycker på att elevens egna läsval är av stor 
vikt och att dessa läsval måste få göras. Hon ställer vidare upp en lista på faktorer som är 
avgörande för elevers läsmotivation: 

 
-läsningen är relevant för elevernas liv i den utvecklingsprocess de befinner sig 
-eleverna har tillgång till en stor mängd olika texter – skolbiblioteket är viktigt! 
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-eleverna ibland kan få välja text liksom typ av uppgift 
-eleverna har tillgång till sin lärares tid och stöd vid tolkning av text 
-eleverna får agera socialt – genom textsamtal – vid tolkning 
-eleverna får återkoppling av läraren, en återkoppling som visar vikten av djupare 
förståelse 
-eleverna lyckas med alltmer utmanande texter 
-eleverna har en läsande lärare (Ingemansson 2016:178). 

 
Kärnan i all litteraturundervisning är, enligt Aidan Chambers (1987:118), att eleverna får prata 
om vad de har läst och berätta vad de tyckte och tänkte under läsningens gång. Ändå är det 
detta, menar han, som är den sämst tillgodosedda delen av allt skolarbete. Chambers skriver 
vidare att det som främst behöver utvecklas är lärarens roll i den litterära diskussionen. Han 
menar att ett vanligt arbetssätt är att läraren går in med inställningen att det bara finns ett sätt 
att läsa en bok. Läraren förväntar sig sedan att få korrekta eller felaktiga svar från eleverna där 
läraren vet de flesta svaren och eleverna ska försöka att komma på dem. Chambers tycker 
istället att läraren måste uppträda som en helt vanlig läsare som kommer med värdefulla 
tolkningar bland alla andra tolkningar hos eleverna. Läraren måste dock förbli ledare i klassen 
och vara den med större erfarenhet av litteratur men det måste bli ett samtal där alla deltar och 
alla tolkningar är välkomna. 

 
Även Gunilla Molloy (2003:43-46) diskuterar lärarens roll i litteraturundervisningen och 
skriver att det kan finnas flera olika anledningar till varför elever avvisar vissa böcker och en 
intressant aspekt hon tar upp är att lärare sällan kan peka på brister i sina egna didaktiska val. 
Lärare anser ofta att det är eleven eller boken (eller både och) som brister. Vidare skriver hon 
att för att elever ska motiveras till läsning måste läsningen kännas meningsfull för läsaren. 
Eleverna bör få läsa texter/böcker som handlar om något de är intresserade av, som ligger nära 
en verklighet de kan känna igen sig i eller har egna förkunskaper och/eller egna erfarenheter 
om. Eleven måste ges möjlighet att känna igen sig i texten (Molloy 2003:43-46). 

 
2.4 Vad säger styrdokumenten? 

 
I styrdokumentens övergripande mål och riktlinjer står det att skolans ansvar är att varje elev 
kan söka sig till skönlitteratur som en källa till kunskap, självinsikt och glädje (Skolverket 
2011:9). Vidare står det i kursplanen för ämnet svenska på gymnasieskolan att skönlitteratur 
ska hjälpa eleverna att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själva. 
Skönlitteraturen ska fungera som en källa till självinstinkt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Genom skönlitteraturen ska eleverna 
få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. Det står 
vidare att undervisningen ska stimulera elevernas lust att läsa och stödja deras personliga 
utveckling (Skolverket 2011:160). 

 
I det centrala innehållet står det att undervisning i kursen Svenska 1 ska behandla 
”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Skolverket 
2011:162) och eleverna ska för att nå betyget E kunna återge innehållet i några skönlitterära 
verk, ge exempel på teman och motiv och kunna formulera egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet. I kursen Svenska 2 nämns skönlitteratur mer än i någon av de andra svenskkurserna 
på gymnasiet och här ska undervisningen behandla: 

 
Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 
verk [...] från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på 
originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 
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skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den 
har påverkat samhällsutvecklingen (Skolverket 2011:169). 

 
I kursen Svenska 3 ska undervisningen behandla ”skönlitterära texter, författade av såväl 
kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad 
analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg” 
(Skolverket 2011:176). 

 
2.5 Begreppet motivation 

 
Ordet motivation är ett begrepp som återkommer genom hela uppsatsen och jag vill här ge en 
bakgrundsgenomgång om ämnet och klargöra vilken definition av begreppet som min uppsats 
utgår från. Ordet motivation kommer ursprungligen från det latinska ordet movere som betyder 
”att röra sig”. Håkan Jenner (2004:38) hävdar att de flesta teorier om motivation utgår från 
hedonism som går ut på att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande 
och försöker undvika smärta. Många anser dock att det finns brister i hedonismprincipen och 
därför har flera teorier om motivation utvecklats. En av dessa teorier, som Jenner (2004) 
nämner, är kognitiv teori som grundas i att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende är 
de tankar och förväntningar som människan har rörande framtida händelser. Jenner påpekar 
dock att dagens forskare har övergett drömmen om att hitta en heltäckande teori om motivation 
och istället strävar forskare efter att skaffa fördjupad kunskap inom ämnet och formulera teorier 
om avgränsade delar av problemområdet. 

 
Jenner (2004:15) skriver vidare att motivation inte är en egenskap hos individen utan istället en 
följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Motivation består således av tre 
samverkande faktorer. Den första handlar om motivation som en inre faktor, där det är något 
som sätter igång beteendet eller handlandet. När man talar om inre motivation används ofta 
begreppet drivkraft men man kan inte se drivkraften som något isolerat, utan den måste alltid 
ställas i relation till något mål. Den andra aspekten av motivation handlar om målsträvan hos 
individen där handlandet är riktat mot något. Det rör sig ofta om yttre mål och belöningar så 
som betyg, pengar eller status eller inre mål som glädje, stolthet eller känsla av 
självförverkligande. De yttre och inre målen påverkar i sin tur beteendet på olika sätt och Jenner 
visar ett skolexempel på detta. Om fokus ligger på yttre mål, om det t.ex. är betyg som 
eftersträvas, då blir eleven i sitt studerande inriktad på att skaffa sådana kunskaper som går att 
uttrycka i form av höga betyg. Om fokus istället ligger på inre mål kommer eleven att få aha- 
upplevelser och känna intellektuell tillfredsställelse, men dessa mål kommer oftast i 
skymundan. Den tredje aspekten handlar om växelverkan mellan personens drivkraft och målen 
(Jenner 2004:41-42). 

 
Men det är inte enbart dessa tre faktorer som påverkar motivationen. Jenner (2004:43) upplyser 
också om att motivationsprocessen påverkas av individfaktorer och sociala faktorer. Han tar 
vidare upp tre nya faktorer som präglar motivationsprocessen. Det första handlar om målet, om 
individen ser det och om det verkar möjligt att uppnå. Det andra handlar om uppnåendets värde, 
om individen anser att målet är eftersträvansvärt och ser någon nytta med att uppnå målet. Det 
tredje handlar om misslyckandets sannolikhet, dvs. om individens bedömning av sina risker att 
misslyckas (Jenner 2004:43-44). 
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Även Gunn Imsen (2000) försöker att definiera motivationsbegreppet och hon skriver att: 
 

motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd 
åt våra handlingar. Det ligger känslor och förväntningar före en aktivitet, de följer med 
medan vi utför aktiviteten, och de lägger sig som en slöja runt minnet av handlingen. 
Motivation definieras gärna som det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller 
denna aktivitet vid liv och det som ger mål och mening (Imsen 2000:271). 

 
Imsen talar liksom Jenner om inre och yttre motivation. Imsen (2000:278) beskriver att inre 
motivation handlar om när motivationen kommer från inre krafter och det finns ett behov av att 
uträtta något. Ett exempel är att barn har ett behov av lek och utveckling och motivationen till 
detta kommer då inifrån. Hon menar vidare att aktiviteten, inlärningen eller arbetsprocessen 
hålls levande genom att det finns ett intresse för saken. En elev som gör något den tycker är 
roligt fortsätter ofta med detta då processen eller aktiviteten upplevs som meningsfull att utföra. 
Yttre motivation däremot betyder att aktiviteten eller inlärningen utförs därför att personen 
hoppas på att få en belöning eller uppnå ett mål genom att genomföra något. Imsen (2000:278) 
nämner även här ett exempel att när en elev t.ex. studerar matematikformler för att få bra betyg 
och för att kunna studera vidare så handlar det om yttre motivation. 

 
Läsmotivation kan vara ett resultat av både inre och yttre motivation. Om eleven har ett intresse 
för att läsa, exempelvis om eleven brukar läsa på fritiden, kan det ses som att eleven har en inre 
motivation till att läsa. Det kan då ses som ett behov hos eleven. Om eleven däremot endast 
läser i skolan för att få bra betyg handlar det om yttre motivation. Eleven strävar då endast efter 
att lyckas eller inte lyckas med skoluppgiften. Skillnaden på inre och yttre motivation 
sammanfaller på många sätt men Imsen (2000:278) klargör att det är viktigt att tydliggöra att 
gemensamt för båda motivationsformerna är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, antingen 
om det man gör och källan till aktiviteten styrs av inre glädje eller av hopp om framtida 
belöning. Hur som helst utgår jag från i denna studie att motivation handlar om tankar och 
känslor som påverkar våra handlingar och att det alltid ligger känslor och förväntningar före en 
aktivitet. Känslorna och tankarna kan således styras av både inre och yttre faktorer. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad tidigare forskning fått fram om ungdomars 
motivation till läsning. Jag kommer också lyfta fram de faktorer i litteraturundervisningen som 
den didaktiska forskningen anser viktiga för att främja elevers läsmotivation. De 
frågeställningar som kommer användas för att besvara syftet är: 

 
Vad motiverar elever till att läsa skönlitteratur, enligt tidigare didaktisk forskning? 
Vad säger ämnesdidaktisk forskning om vilka aspekter i litteraturundervisningen som är viktiga 
för att främja elevers läsmotivation? 
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4. Metod 

För att kunna genomföra denna undersökning kommer en systematisk litteraturstudie att 
genomföras. En systematisk litteraturstudie innebär enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina 
Forsberg och Yvonne Wengström (2013) att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 
sammanställa litteratur inom ett visst område. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att 
bidra med kunskap inom ett visst ämnesområde som är baserad på tidigare genomförd och 
publicerad forskning. Svar på frågeställningarna kommer därför sökas i publicerade 
forskningresultat där endast vetenskapliga publikationer i form av artiklar och avhandlingar 
kommer att utgöra underlag. Forskningen kommer sedan att kritiskt granskas och 
sammanställas. I detta avsnitt beskrivs vad en systematisk litteraturstudie innebär, vilka 
sökstrategier som används, sökord, val av litteratur, inklusions- och exklusionskriterier, hur 
litteraturen har värderats och analyserats samt etiska aspekter. 

 
4.1 Sökning i databas 

 
Sökningar har genomförts i databaserna Summon och ERIC EBSCO mellan 2018-11-25 och 
2018-12-01. 

 
Summon är en söktjänst på Högskolan Dalarnas bibliotek som ger en gemensam sökning på 
alla samlade artiklar och böcker. Det är en utmärkt söktjänst för den som vill få en överblick 
över ett ämnesområde. 

 
ERIC EBSCO är en databas för utbildning, pedagogik och lärande. Den sponsras av 
utbildningsvetenskapliga institutet från det amerikanska utbildningsdepartementet och är ett 
viktigt verktyg för utbildningsforskare av alla slag. Denna version av databasen ger fler 
sökmöjligheter och länkningar till bibliotek. 

 
Sökningar gjordes med några i förväg utvalda sökord. Frågeställningarna för studien är en 
central del i forskningsarbetet och har därför använts som utgångspunkt när sökorden tagits 
fram. Syftet var att med dessa sökord hitta forskning som beskriver vad som motiverar elever 
till läsning och vilka faktorer i undervisningen som är viktiga. Sökorden som användes var: 
läsmotivation, reading, motivation, teenagers och fiction. Ordet fiction användes i syfte att 
sortera bort forskning som berör allmän läsning i exempelvis andra skolämnen och istället lyfta 
fram litteratur som berör läsning av skönlitteratur. Sökorden har kombinerats med hjälp av den 
booleska operatorn AND som syftar till att kombinera alla sökord vilket innebär att alla sökord 
måste finnas med i de källor som tas fram. Sökningen blir därigenom mer begränsad (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013:79). Alla sökresultat samt ordkombinationer presenteras i tabellen i avsnitt 
4.4. 

 
Efter sökningen lästes titlar och de titlar som ansågs relevanta för mitt syfte plockades ut och 
därefter lästes deras abstract för att se om artiklarna fortfarande var aktuella. I detta steg 
framtogs också några inklusionskriterier som presenteras i avsnitt 4.3. Om artiklarna uppfyllde 
alla inklusionskriterier lästes de sedan i sin helhet och en kvalitetsbedömning genomfördes 
(vilket också presenteras i avsnitt 4.3). 
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4.2 Manuell sökning 
 

Eriksson Barajas m.fl (2013:74) menar att en manuell sökning kan göras genom att man på 
egen hand söker efter relevant litteratur där man bland annat studerar referenslistor i artiklar 
och avhandlingar. Efter min databassökning hade jag enbart hittat kortare vetenskapliga artiklar 
och jag ville också ha med någon eller några längre avhandlingar att stödja mina resultat på. 
Därför genomfördes en manuell sökning där referenslistor i andra examensarbeten med 
liknande syften studerades. I dessa referenslistor återkom två avhandlingar som ansågs lämpliga 
för mitt syfte och valet föll på Birgitta Bommarcos avhandling ”Texter i dialog – En studie i 
gymnasieelevers litteraturläsning” från 2006 och Malin Bardenstams avhandling ”Att bygga 
läsning – om byggelevers förhållningssätt till läsning i svenskämnet på gymnasiet” från 2012. 
Eftersom det var svårt att hitta avhandlingar som var skrivna efter 2011 (som var ett av mina 
kriterier) så fick Bommarcos avhandling från 2006 bli ett undantag. Dessutom var hennes 
avhandling den bäst lämpade till mitt syfte och det var också avgörande för att kunna göra ett 
undantag. 

 
Linda B Gambrells artikel ”Seven rules of engagement: Whats’s most important to know about 
motivation to read” (2011) togs också fram genom en manuell sökning. Den fanns med i många 
referenslistor och den är mycket relevant för mitt syfte. Gambrells artikel bygger på tidigare 
forskning och jag hade egentligen enbart tänkt att använda artiklar som är baserade på empiriska 
studier men denna artikel är ett standardverk inom läsforskning och motivationsforskning så 
därför valde jag att också inkludera den. 

 
4.3 Val och värdering av litteratur 
Urvalet gjordes i flera steg. Till en början plockades artiklar ut utifrån rubriker. Sedan lästes 
abstracts på de artiklar som utifrån rubrikerna ansågs lämpliga inom det aktuella området. För 
att artiklarna skulle gå igenom det första urvalssteget valdes några inklusions- och 
exklusionskriterier ut. De avgränsningar som gjordes presenteras i tabell 1 nedan: 

 
Tabell 1. 

 
Inkluderingskriterier: Avgränsningar: 

Publiceringsår 2011-2018 
Språk Svenska och engelska 
Urvalsgrupp Tonåringar (högstadiet-gymnasiet) 
Urvalsmetod Väl beskriven 
Metod Kvalitativa & kvantitativa 
Etiska överväganden Artiklarna ska vara kritiskt granskade (peer 

review) 
Tillgänglighet Fulltext 

 
En tidsintervall på åtta år valdes (2011-2018), dels för att begränsa resultatet till färre artiklar 
och dels för att få så aktuella forskningsresultat som möjligt. Eriksson Barajas m.fl. (2013:115) 
konstaterar att forskning är en färskvara och man bör därför använda sig av nya 
forskningsresultat. De skriver att verksamheter snabbt förändras och forskningsresultaten blir 
därför fort historia. Eftersom tidsramen för denna studie var begränsad valdes också enbart 
artiklar skrivna på svenska och engelska. Jag ansåg att det hade tagit för lång tid att använda 
artiklar skrivna på andra språk då det hade krävts översättning. Vidare ville jag att 
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undersökningarna skulle ha genomförts på högstadiet eller gymnasiet då dessa åldersgrupper är 
mest relevanta för mig och min utbildning. Urvalsmetoden för vilka personer som medverkat i 
undersökningarna skulle vara väl beskriven för att resultaten skulle bli mer trovärdiga. För att 
källorna i studien skulle kunna betraktas som pålitliga skulle de dessutom ha genomgått kritisk 
granskning före publikation, så kallad peer review. 

 
För att begränsa studierna ytterligare tänkte jag också först att enbart inkludera kvalitativa 
studier men då sökresultaten innehöll många kvantitativa studier ändrades mitt val till att 
inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. Eriksson Barajas m.fl. (2013:114) beskriver 
hur man kan analysera och välja ut kvantitativ respektive kvalitativ forskning och de menar att 
när man väljer ut artiklar till en systematisk litteraturstudie är det viktigt att kunna värdera 
studiernas totala kvalitet. Nästa steg i urvalet var därför att läsa artiklarna i sin helhet för att 
kontrollera kvaliteten och avgöra om de var aktuella i förhållande till mitt syfte. När det kommer 
till granskning och värdering av artiklarnas kvalitet menar Eriksson Barajas m.fl. (2013:155) 
att ett antal frågor bör ställas vid granskning av de studier som ska inkluderas. Utifrån dessa 
frågor och checklistan på s. 188 i Eriksson Barajas m.fl. har jag utformat en egen lista (se bilaga 
1) som jag använt vid granskningen av de artiklar som valts att läsas i sin helhet. Alla artiklar 
har därför genomgått samma kvalitetsgranskning utifrån samma kriterier. 

 
Den sista avgränsningen handlade om att texterna skulle finnas tillgängliga i fulltext i de 
aktuella databaserna och detta eftersom det hade tagit för lång tid att försöka låna eller köpa 
hem dem. 

 
 

4.4 Sökresultat 
I tabell 2 presenteras sökresultaten i databassökningen. 

 
Tabell 2 
Sökutfall 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa i fulltext + 
kvalitetsgranskade 

Användbar 
litteratur 

Summon läsmotivation 0 0 0 - 
ERIC 
EBSCO 

läsmotivation 0 0 0 - 

Summon Reading 
AND 
motivation 
AND 
teenagers 
AND fiction 

807 23 11 2 

ERIC 
EBSCO 

Reading 
AND 
motivation 
AND 
teenagers 

4 2 1 1 

 
Sökningarna på svenska gjordes med kriteriet ”peer reviewed” och det var därför det inte gav 
några träffar. I Summon fanns 19 träffar på läsmotivation om rutan ”peer review” bockades ur 
men eftersom jag ville ha vetenskapliga artiklar som blivit kvalitetsgranskade valde jag att inte 
använda mig av det resultatet. 
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4.5 Analys av litteratur 
 

För att analysera resultaten från de inkluderade studierna har en kvalitativ innehållsanalys 
genomförts. I en innehållsanalys kodas och kategoriseras olika teman utifrån valda artiklar och 
sedan försöker forskaren se tydliga mönster som kan vara likheter, skillnader eller motsatser i 
de olika artiklarna (Eriksson Barajas m.fl. 2013:1147). Utifrån de artiklar som valts ut har ett 
antal teman identifierats som senare behandlas och diskuteras i resultatdelen med syfte att 
kunna besvara studiens frågeställningar. De teman som identifierades var: hem- och 
klassrumsmiljö, val av bok, sociala faktorer, belöningar och mål, igenkänning och relevans 
samt balans mellan framgång och utmaning. Dessa teman används som underrubriker i 
resultatdelen. 

 
4.6 Presentation av utvalda artiklar och avhandlingar 

 
Artikel 1 
Titel: Developing and sustaining reading habit among teenagers 
Författare: Azlin Norhaini Mansor, Mohd Sattar Rasul, Rose Amnah Abd Rauf och Bee Lian 
Koh 
Publicerad: 2013 
Sökning: Hittades i databasen ERIC EBSCO. 
Syfte: Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som leder till elevers intresse för att 
läsa och sedan vad som krävs för att bibehålla detta intresse. Undersökningsgruppen bestod av 
sju 15-åriga elever som valdes ut utifrån deras läskunnighet och olika bakgrunder. 
Observationer, intervjuer och dokumenterade analyser genomfördes. Författarna kommer fram 
till att hemmet är en nyckelfaktor för att uppmuntra elever till läsning och även kompisar har 
en stor påverkan. 

 
Artikel 2 
Titel: The social side of engaged reading for young adolescents 
Författare: Gay Ivey 
Publicerad: 2014 
Sökning: Hittades i databasen Summon. 
Syfte: Studien syftar till att undersöka vad 70 högstadieelever hade att säga om sina 
läsupplevelser efter att deras lärare hade fattat beslut om läsning som skulle betraktas som 
radikalt i vissa kretsar. Beslutet handlade om att låta eleverna själva bestämma vad som skulle 
läsas (eller inte läsas) och även vad som skulle göras med läsningen. Ivey observerade lektioner 
och mindre samtal mellan elever och kom fram till att socialt engagemang spelar en stor roll 
när det kommer till elevers läsintresse. 

 
Artikel 3 
Titel: Peer group and friend influences on the social acceptability of adolescent book reading 
Författare: Margaret K. Merga 
Publicerad: 2014 
Sökning: Hittades i databasen Summon. 
Syfte: Syftet var att utforska den sociala statusen av nöjesläsning i ungdomskulturen bland 
gymnasieelever. En mixmetod användes där det genomfördes både en kvalitativ undersökning 
(halvstrukturerade intervjuer) och en kvantitativ undersökning (enkät). Denna artikel fokuserar 
på resultaten från de kvantitativa data som togs fram, det vill säga enkäten som bestod av 41 
frågor. Merga kommer fram till att kamratinflytande är en avgörande faktor för att påverka 
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inställningen till läsning och det är den sociala inställningen till bokläsandet som är avgörande 
för elevers läsmotivation. 

 
Artikel 4 
Titel: Seven rules of engagement: Whats’s most important to know about motivation to read 
Författare: Linda B. Gambrell 
Publicerad: 2011 
Sökning: Manuell sökning. 
Syfte: Syftet med denna artikel är att presentera sju forskningsbaserade regler som används för 
att stödja elevers motivation till läsning. Gambrell (2011) presenterar i sin artikel sju regler om 
hur man kan motivera elever till läsning och också tips på metoder man kan använda i 
klassrummet. 

 
Artikel 5 (Lic.-Avhandling) 
Titel: Att bygga läsning – om byggelevers förhållningssätt till läsning i svenskämnet på 
gymnasiet 
Författare: Malin Bardenstam 
Publicerad: 2013 
Sökning: Manuell sökning. 
Syfte: Avhandlingen syftar till att belysa och öka kunskaperna om hur pojkar på 
Byggprogrammet förhåller sig till läsning av skönlitteratur. Studien inkluderar endast pojkar 
men forskaren hoppas ändå att resultaten kan bidra till att belysa elevers förhållningssätt till 
skönlitteratur i skolan snarare än att endast belysa pojkars läsning ur ett könsperspektiv. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av loggböcker, gruppintervjuer och enskilda 
intervjuer. 

 
Artikel 6 (Doktorsavhandling) 
Titel: Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers litteraturläsning 
Författare: Birgitta Bommarco 
Publicerad: 2006 
Sökning: Manuell sökning. 
Syfte: Syftet med avhandlingen är att få kunskap om vad som händer när gymnasieelever läser 
skönlitterära texter i skolan och en av frågorna som diskuteras är vilka möjligheter och 
svårigheter som är kopplade till läsning av skönlitteratur i gymnasieskolan. Arbetet kan räknas 
som etnografisk klassrumsforskning då Bommarco under en längre tid har umgåtts med 
informanterna då hon varit deras lärare. Hon har deltagit i undervisningssituationerna men 
samtidigt varit en observatör. Materialet i avhandlingen består av elevers skriftliga texter men 
också inspelade boksamtal och intervjuer. 

 
4.7 Etiska överväganden 

 
I en litteraturstudie görs undersökningen genom tidigare forskning och frågorna ställs till 
litteraturen istället för direkt till några personer. De etiska övervägandena bör därför handla om 
urval och presentation av resultat, enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:69). Det är viktigt att 
presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. Eriksson Barajas m.fl. 
(2013:70) uppger att det är oetiskt att endast presentera källor som stöder forskarens egen åsikt. 
Alla artiklar som används har genomgått en kritisk och etisk granskning och därför ska det inte 
finnas några risker för att källorna kan ha brister i individskyddet. Alla artiklar som ingår i min 
studie redovisas och kommer att arkiveras i tio år. Alla sökord, databaser och tillvägagångssätt 
redovisas i löpande text eller i tabeller vilket görs för att få en tillförlitlig studie. 
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5. Resultat 
Följande del redovisar resultatet från innehållsanalysen av artiklarna utifrån följande teman som 
identifierats i materialet: hem- och klassrumsmiljö, bokval, sociala faktorer, belöningar och 
mål, igenkänningsfaktorer samt balansen mellan framgång och utmaningar. Samtliga artiklar 
och avhandlingar består av relativt små undersökningar och man kan därför inte säga att 
reliabiliteten är särskilt hög, man bör därför vara försiktig med generaliseringar. Men även om 
man inte kan generalisera de enskilda resultaten i varje studie så kan studierna tillsammans 
stärka varandra. 

 
5.1 Hem- och klassrumsmiljö 

 
Samtliga artiklar och en avhandling framhäver vikten av den miljö som elever befinner sig i. 
Mansor m.fl. (2013) undersöker vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation och studiens 
resultat visar att hemmet är den främst drivande faktorn att påverka elevers läsvanor, framförallt 
i tidigare år men också för att slutligen hålla liv i motivationen under tonåren. Föräldrarna har 
ett stort inflytande på hur barns läsvanor ser ut och en intressant aspekt i detta är att det är endast 
mammornas inflytande som tas upp bland informanterna. Papporna verkar inte ha någon 
betydande roll för att påverka sina barn i läsningen utan det verkar istället vara mammorna som 
ser vikten av att uppmuntra sina barn till läsning. En av informanterna i undersökningen hade 
sett sin mamma läsa när hon var liten och mamman hade fått förklara varför hon läser böcker. 
Flickan hade sedan tagit efter mammans läsintresse och läsmotivationen har suttit i ända upp 
till tonårsåldern. 

 
Även informanterna i Bommarcos (2006:199) studie nämner att familjen och då främst 
mammor har en roll som förmedlare av litteratur. Bommarco skriver utifrån sitt resultat att man 
inte bör underskatta mammornas roll för det är bevisligen deras råd som ofta styr. Men det är 
inte bara föräldrar som är läsande förebilder för ungdomarna utan det har även visat sig att 
lärare har en stor roll när det kommer till elevers inställning till läsning. Bommarcos (2006:205) 
resultat visar att en engagerad lärare har haft stor betydelse för att stimlura elevers läsintresse. 
En elev uttrycker att läraren läste mycket själv och det märktes att hon tyckte om att läsa och 
fick därför dem alla att vilja läsa. Merga (2014) kommer även hon fram till att många elever 
blir uppmuntrade av sina mammor att läsa böcker men resultatet i hennes studie visar också att 
några elever även nämner läraren som en viktig person som uppmuntrar till läsning. 

 
Mansor m.fl. (2013) drar slutsatsen att det är viktigt att tidigt bli introducerad till läsningen för 
att kunna skaffa sig ett läsintresse under tonåren. Barn blir såklart introducerade till läsning i 
de tidiga skolåren men här är också hemmiljön en viktig plats och därför är det viktigt att också 
föräldrar tidigt introducerar sina barn till läsning. Denna tidiga introduktion har fått eleverna i 
Mansors m.fl. studie att skaffa ett intresse för läsning och utvecklat en uppfattning om att 
läsning kan vara roligt och intressant. Men informanterna i studien påpekar också att det inte 
enbart är därför som de fortfarande har ett läsintresse idag. Det krävs också andra saker för att 
fortsätta upprätthålla ett läsintresse och stimulera läsningen. Informanterna menar att läsningen 
också måste vara rolig och njutbar. En av informanterna uttrycker att läsningen blir som en 
flykt från den verkliga världen in till en annan värld där man kan se skillnader i den nya världen 
jämfört med sin egen. 

 
Elever blir också mer motiverade till att läsa om de har tillgång till ett stort utbud av böcker, 
vilket Gambrell (2011) kommer fram till i sin studie. Detta ställer också stora krav på den miljö 
eleverna vistas i då det blir oerhört viktigt att det faktiskt finns böcker tillgängliga för 
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ungdomarna. Om det finns många böcker och böcker i många olika genrer bidrar det till att visa 
för eleverna att läsningen är värdefull och det finns också större chans att eleverna hittar något 
som passar dem själva. Gambrell (2011) ger ett klassrumstips att läraren presenterar några nya 
böcker varje vecka, detta gör att antalet böcker som eleverna känner till ökar och eleverna är 
ofta mer benägna att välja en bok som de vet någonting om än en bok som är okänd för dem. 
Gambrell (2011) skriver också att eleverna blir mer motiverade att läsa om klassrumsklimatet 
utstrålar värdet och betydelsen av läsning. Stöttande lärare som ger konstruktiv feedback har 
visat sig vara väldigt viktigt för att öka elevers läsmotivation. 

 
Bardenstam (2012:15) menar att elevers förhållningssätt till litteratur påverkas av den sociala, 
kulturella och institutionella skolmiljön. En elev i hennes studie berättar att han tycker om att 
läsa hemma men inte skolan. När man läser i skolan känns det ”drygare” därför att då är det 
alltid en massa uppgifter kopplade till läsningen, menar eleven. Hemma är det bara att läsa 
boken utan några krav och då upplevs läsningen som mer lustfylld. Pojkarna i Bardenstams 
(2012) undersökning relaterar vidare sin läsning till programmets status och då de upplever att 
de som grupp inte har någon hög status inom skolan, samtidigt som de sammankopplar läsning 
till elever på teoretiska program, har de svårt att hitta någon motivation till läsning. De har 
också ofta svårt att hitta ett syfte med läsningen, mer än att få ett betyg, och detta bidrar också 
till att de har svårt att hitta motivation till läsningen. Bardenstam (2012:84) skriver vidare att 
det största problemet för pojkarna i hennes undersökning verkar vara att de har svårt att se ett 
syfte med skolläsningen och detta syfte behöver förtydligas för att eleverna ska kunna motiveras 
till läsning. 

 
Många talar om en motståndskultur till läsning men Bardenstam (2012:111) påvisar att det ofta 
inte alls handlar om motståndskultur. Pojkarna i hennes studie varken ifrågasätter eller 
problematiserar litteraturens roll i undervisningen. De har accepterat att den finns som en del 
av undervisningen men de är däremot osäkra på varför och de har svårigheter med att definiera 
syftet med läsningen. 

 
5.2 Val av bok 

 
Både hem- och klassrumsmiljön har visat sig vara viktiga faktorer när det kommer till elevers 
läsmotivation men det är inte enbart miljön och människorna i miljön som påverkar elevers 
läsmotivation utan denna miljö ska också präglas av valmöjligheter. En miljö där ungdomar har 
tillgång till texter av olika slag har enligt Mansor m.fl. (2013) visat sig vara viktigt för 
läsmotivationen (både hemma och i skolan). Informanterna i Mansors studie pekar på vikten av 
att ha många böcker att välja bland, för att bibehålla läsmotivationen. Detta innebär att man 
som lärare inte bör ge eleverna en bok och sedan förvänta sig att de ska läsa denna utan man 
måste ge eleverna valmöjligheter. Alla elever är olika och därför krävs också många olika 
böcker i ett klassrum. Merga uttrycker det såhär: ”Because students are all different, there is no 
“one size fits all” solution to student engagement in book reading; teachers have to get to 
know their students’ tastes to connect them with books they may enjoy” (Merga 2014:479). 

 
Även Gambrell (2011) har kommit fram till att elever blir mer motiverade om de har möjlighet 
att vara med och bestämma över vad de läser och vilka uppgifter som ska göras kopplat till 
läsningen. Att ge eleverna tillåtelse att vara med och bestämma och låta dem ta ansvar för sitt 
lärande har visat sig öka motivationen hos eleverna. Det har visat sig att elever som får välja 
böcker själva är mer motiverade till läsningen, anstränger sig mer och får en bättre förståelse 
av texten. Det kan dock vara svårt för elever att välja böcker själva och det är lätt hänt att 
eleverna väljer en för svår bok och därefter tappar motivationen till läsningen igen. Gambrell 
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(2011) menar då att det är bra om läraren kan välja ut ett antal böcker som är relaterade till 
elevens intresse och läsförmåga och så kan eleven sedan välja ut någon av de från läraren 
förvalda böckerna. 

 
Bommarco (2006:198) kommer också fram till att eleverna har önskemål om att få välja böcker 
själva då de menar att de får möjlighet att läsa något som passar var och en eftersom de tror att 
alla har olika smak när det gäller litteratur. Hon kopplar detta till att litteraturläsning anses vara 
en privat angelägenhet som förbinds med känslor och personliga upplevelser och något som har 
med den egna identiteten att göra. 

 
5.3 Sociala faktorer 

 
De flesta artiklarna tar också upp sociala faktorer som en viktig aspekt när det kommer till att 
främja elevers läsmotivation i litteraturundervisningen. Mansors m.fl. (2013) studie visar att 
informanterna tycker att det är viktigt att dela med sig av sina läsupplevelser till andra kamrater. 
För att upprätthålla läsvanorna och känna att läsningen är engagerande, letar ungdomarna därför 
efter erkännanden och stöd hos andra ungdomar. Stöd från kamrater och att man kan dela 
läsupplevelser med varandra verkar vara den centrala delen i att respondenterna upprätthåller 
sin läsmotivation. Ivey (2014) nämner även hon att eleverna uppskattar att tala om händelser i 
texter med varandra. De kan prata om problem i böckerna och koppla det till sina egna liv och 
de binder samman fiktiva händelser med faktiska sociala världar. Hennes undersökning visar 
att engagerande dialoger med kamrater eller familjemedlemmar motiverar elever till att läsa 
och det är bra om eleverna kan använda varandra som resurser. Ivey (2014) pekar också på 
vikten av att läraren måste förvänta sig att eleverna vill prata. Man ska som lärare låta det hända 
även under den ”tysta” läsningen men också ordna det regelbundet med hela klassen under 
läsningens gång. Och det är viktigt att låta eleverna styra samtalen utifrån sin egen läsning. Ivey 
(2014) menar utifrån sin undersökning att det är bättre att fokusera på den sociala sidan av 
läsningen istället för att fokusera på prov eller andra uppgifter som ska göras utifrån de lästa 
böckerna. Eleverna ska istället för att lägga fokus på lästest, få möjlighet att interagera med 
varandra om det lästa, det är det som enligt henne skapar läsmotivation. 

 
Resultaten i Mergas (2014) studie visar även de att vänner som tycker om att läsa och som är 
öppna för att diskutera och rekommendera böcker för varandra, stöder utvecklingen och 
upprätthållandet av positiva inställningar till läsning. Kamratinflytande har visat sig vara en 
avgörande faktor och om några elever i en klass uttrycker sitt missnöje till läsningen är det lätt 
att det också påverkar andra elever i klassen som kanske inte hade den inställningen från början. 
Resultaten i Mergas (2014) studie visar också att det är den sociala inställningen till bokläsandet 
som avgör om elever får motivation till att läsa. Om man vill försöka få eleverna att läsa böcker 
för nöjes skull måste man höja den sociala statusen i klassrummet till bokläsning. Merga (2014) 
menar att det är möjligt för motvilliga läsare att bli motiverade läsare och att det är 
diskussionerna om böcker som är det viktiga och diskussionerna ska inte endast handla om 
läroplanskrav. Elever i gymnasieålder har ofta ett behov av sociala relationer och att interagera 
med andra i samma ålder. Att diskutera böcker i klassrummet eller på exempelvis ett 
onlineforum är en bra start för uppmuntran till läsning och hon menar att lärare därför kan 
”utnyttja” elevers behov av sociala relationer för att bygga ett intresse för läsning. 

 
Även Gambrell kommer fram till liknande slutsatser i sin artikel och hon påvisar att elever blir 
mer motiverade att läsa om de får möjlighet att socialt interagera med andra om boken de läst. 
Den sociala interaktionen kan handla om att tala om det lästa med andra, att läsa tillsammans 
med andra, att skriva om det lästa tillsammans med andra, att låna och dela böcker av och med 
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andra och att tala om böcker i klassrummet med klasskamrater. Social interaktion stöder 
läsmotivationen på många olika sätt. Kommentarer från klasskamrater kan väcka elevernas 
nyfikenhet och att observera klasskamrater som lyckas med något kan öka elevens förtroende 
för sin egen förmåga att lyckas. Att arbeta tillsammans med andra främjar också intresse och 
engagemanget för läsningen. 

 
Bommarco (2006:212-214) diskuterar även hon sociala faktorer och utvärderingen med 
informanterna visar att boksamtalen är högt värderade av eleverna och en elev uttrycker att det 
viktigaste är att få andra synvinklar på innehållet i en bok för att kunna förstå vissa delar som 
är oklara. En annan elev uttrycker att böckerna blir bättre om man får chans att prata om dem i 
grupp. Hon drar slutsatsen att det finns en stark önskan hos eleverna att få diskutera intressanta 
ämnen tillsammans med varandra. Brommaco menar också utifrån sina resultat att samtal spelar 
en central roll i litteraturundervisningen och att klassrummet måste få bli en mötesplats för olika 
röster. Samtalet ska dock inte vara en kunskapskontroll eller värdering av elevers läsning utan 
det ska syfta till att läraren är en samtalspartner som ibland när det behövs kan gå in och stödja 
eleverna och hjälpa dem att utvecklas. 

 
Men de sociala aspekterna behöver inte endast påverka eleverna i positiv bemärkelse. Det kan 
också vara så att klasskamrater eller andra elever kan påverka varandra med en negativ 
inställning till läsning. Eleverna i Bardenstams (2012) undersökning identifierar sig inte längre 
som bokläsare även om de har läst många böcker tidigare i livet. Nu berättar de att det är andra 
intressen som tagit över och när man går byggprogrammet vill man inte sitta och läsa utan 
istället arbeta praktiskt. En elev beskriver en läsare: ”Många tycker att det är en plugghäst… 
Men det är ju bra att läsa. Fast man kan tolkas fel av folk i klassen om man läser mycket. [...] 
Man vill ju inte bli uppfattad som osocial” (s. 54). Pojkarnas tankar och förhållningssätt till 
läsning verkar påverkas mycket av sociala faktorer. Pojkarna känner en identifikation med 
gruppen byggelever och detta blir starkare än kopplingen till att tycka om fritidsläsning. De 
flesta av eleverna uttrycker att det är bra att läsa, men de är rädda att uppfattas som ”plugghäst”. 
Även om en byggelev egentligen tycker om att läsa så anpassar de sig istället till den gruppnorm 
som finns hos byggelever att läsning inte är för dem. Föreställningen om byggeleven kan vara 
styrande för hur eleverna förhåller sig till läsning. 

 
5.4 Belöningar och mål 

 
Belöningar är en annan motivationsfaktor som påverkar eleverna mycket. Att läsa för att nå ett 
betyg som sedan påverkar ansökningar till universitetet visade sig vara betydelsefullt för några 
av eleverna i Mansors m.fl. (2013) studie. Detta tema identifierades dock mest i Bardenstams 
(2012) avhandling. Hon skriver att en del av utbildningen ska leda till att eleverna får en 
anställning i ett yrke som är eftertraktat och detta leder till att eleverna också måste lägga ner 
mer tid i de mer teoretiska ämnena, såsom svenska, och inte bara i de praktiska byggämnena. 
Detta förändrar pojkarnas förhållningssätt till läsningen, även om det är yttre faktorer som 
påverkar motivationen så är de ändå mer motiverade till att läsa. Genom att eleverna ser på sin 
utbildning som en väg mot anställningsbarhet skapas motivation till studier och i denna tolkning 
får läsning i skolan ett motiv för eleverna. Genom att läsa och göra det de ska kommer de att få 
ett betyg som sedan också kan leda till en anställning (Bardenstam 2012:63-68). 

 
Bedömningssituationen fungerar därmed som ett drivmedel för läsningen hos de flesta elever i 
Bardenstams (2012) undersökning. En elev i studien säger att han har insett att man måste 
anpassa sig till samhället och att en del av samhällslivet är en skolutbildning. Eftersom 
utbildningen och de betyg han får kommer ge honom förutsättningar för att ta sig vidare så har 
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han bestämt sig för att lägga ner mer enegri i undervisningen. Informanten upplever att han nu 
går på ett program som gett honom motivation till att ta sina studier på allvar och därmed också 
läsningen. I allt detta får utbildningen ett syfte vilket också har lett till att skapa motivation för 
att läsa i skolan (Bardenstam 2012:63). 

 
Undervisningskontexten och bedömningen kan dock vara både motiverande och icke 
motiverande för läsningen visar flera av elevkommentarerna i Bardenstams (2012:86) studie. 
Eleverna kan använda uppgifterna eller kurskriterierna för att utmana sig till att läsa vidare eller 
så kan de också fungera avskräckande och bidra till att eleverna tappar läsmotivationen. De 
flesta av pojkarna i undersökningen sammankopplar läsningen med bedömningssituationen 
vilket innebär att de läser för att bli godkända men de har svårt att se läsningen i skolan som 
något annat än en instrumentell bedömningssituation. Pojkarna har svårt att hitta motiv till 
läsningen annat än som en ren bedömningsuppgift och detta påverkar också läsmotivationen i 
negativ bemärkelse. 

 
5.5 Igenkänning och relevans 

 
Igenkänning i texter är något många forskare talar om. Ivey (2014) kommer fram till att utan 
stöd av varandra och utan att eleverna kan få någon form av känsla för det de läser, så kommer 
det inte finnas något större engagemang för läsningen. Eleverna måste få diskutera det lästa 
med varandra och få någon typ av igenkänning i böckerna som de kan koppla till deras egna 
tankar och känslor. Detta är förutsättningen för engagerad läsning. Och man ska rikta elevernas 
uppmärksamhet på karaktärernas mentala aktivitet och få eleverna att tycka och känna något 
om vad karaktärerna i böckerna gör. 

 
Gambrell (2011) skriver även hon att elever blir mer motiverade att läsa om texterna och 
textuppgifterna är relevanta till deras liv. För att förbättra läsmotivationen krävs det att man 
hjälper eleverna att hitta ett värde och mening i det som görs i klassrummet. När eleverna ser 
ett samband mellan texten de läser och deras egna liv blir de mer involverade och engagerade i 
att förstå texten och motivationen ökar när det finns en koppling mellan texten och elevens 
personliga liv. Gambrell (2011) kommer fram till att ett bra sätt att arbeta med läsningen i 
klassrummet är att eleverna får skriva en läslogg och låta dem reflektera över vad de läst och 
göra kopplingar utifrån det lästa till deras egna liv. 

 
Brommaco (2006:177) kommer fram till att både igenkänning och relevans är viktiga faktorer 
för elevers läsmotivation. Hon nämner subjektiv relevans och menar att innehållet i 
undervisningen måste kännas relevant och meningsfullt för eleverna. Hennes informanter 
uttrycker att de tycker det är viktigt med socialt utbyte med kamrater och att litteraturen 
behandlar ett tema som berör dem, att litteraturen ger dem allmänbildning och att litteraturen 
kan vara viktigt för kommande studier och arbetsliv. Vidare drar hon slutsatsen att för att 
eleverna ska uppleva skolan och läsningen som meningsfull måste eleverna ges chans att hitta 
förbindelselänkar mellan sin egen erfarenhetsvärld och skolans värd. Identifikation och 
känslomässig inlevelse i karaktärernas liv är centralt för att läsningen ska kännas motiverande. 

 
Informanterna i Bardenstams (2012:76) studie talar även de om igenkänning. Eleverna vill att 
romaner ska byggas upp utifrån händelser som ligger nära dem själva och detta får gärna finnas 
med i inledningen på en bok så att eleverna tidigt får chans att bygga en föreställningsvärld. 
Vidare skriver Bardenstam (2012:86-96) att eleverna tycker det är viktigt att textens litterära 
repertoar stämmer överens med deras egna litterära repertoarer för att de ska kunna börja bygga 
föreställningsvärldar och kunna ta till sig av innehållet i en text. Om eleven inte tycker att temat 
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i boken är intressant så blir det en krock mellan bokens innehåll och elevens egna förväntningar 
och det kommer därmed inte att finnas någon motivation till läsningen. Eleverna säger att de 
söker efter händelser i handlingen som de kan känna igen sitt eget liv i. De säger också att 
läsningen blir roligare om romanfigurerna har ungefär samma ålder som dem själva och att 
handlingen då blir mer sannolik. Det verkar vara det sannolika som skapar engagemang i 
läsningen hos eleverna. 

 
 

5.6 Balans mellan framgång och utmaning 
 

Som nämndes i bakgrundsavsnitten kan en bristande motivation hänga ihop med att eleven är 
rädd för att misslyckas. Gambrell (2011) skriver i sin artikel om att framgång och utmaning är 
viktigt för elevernas läsmotivation. Eleverna blir mer motiverade att läsa om de har möjlighet 
att lyckas med en utmanande text. Det gäller att hitta texter och uppgifter som utmanar eleverna 
men det får heller inte vara för svårt, då det finns risk att eleverna ger upp om uppgiften känns 
omöjlig att lösa. Men texter och uppgifter får likaså inte vara för enkla, då enkla uppgifter kan 
leda till att eleverna blir uttråkade. Det gäller alltså att hitta en balans mellan svåra och enkla 
texter som utmanar eleverna på rätt sätt. Texterna måste kännas utmanande för eleven men 
eleven måste och få känna att den kan lyckas. När eleverna når framgång med utmanande 
läsuppgifter ges eleverna bevis på prestation, vilket resulterar i ökad motivation. 
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6. Diskussion 

I följande del presenteras en diskussion av metod och resultat, slutsatser i syfte att besvara 
frågeställningarna samt förslag på fortsatt forskning. 

 
6.1 Metoddiskussion 

 
Syftet med den här studien har varit att ta reda på vad tidigare forskning har fått fram om elevers 
motivation till läsning samt även vilka faktorer i undervisningen som är viktiga för att främja 
elevers läsmotivation. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie och enligt 
Eriksson Barajas m.fl. (2013:50) är det viktigt att diskutera och identifiera eventuella svagheter 
och begränsningar i en systematisk litteraturstudie. När en litteraturstudie genomförs är också 
reproducerbarhet viktigt och därför har metoddelen beskrivits mycket noggrant. 

 
Eriksson Barajas m.fl. (2013:31) skriver vidare att det inte finns några regler för hur många 
artiklar som måste ingå i en litteraturstudie men trots detta skulle man kunna säga att resultatet 
i denna studie hade blivit trovärdigare om fler artiklar hade använts. Jag hade exempelvis 
kunnat söka i fler databaser för att öka chansen att mer relevant litteratur inom området hade 
hittats och jag hade kunnat utforma och kombinerat fler/andra sökord. De sökord som användes 
för att kunna besvara syftet utformades utifrån studiens frågeställningar och valdes ut med 
avsikt att hitta relevant forskning specifikt för elever på gymnasiet eller högstadiet eller 
motsvarande utbildning utanför Sverige. Det mest önskvärda är såklart att hitta och inkludera 
all relevant forskning men detta är givetvis av olika skäl inte möjligt. Det finns mycket som 
avgör vilken tidigare forskning som hittas och används och det som påverkat i denna studie är 
vilka databaser som använts, utformningen av sökord, sökstrategi samt avgränsningar och 
urvalskriterier. 

 
Avgränsningarna som gjordes i det första urvalssteget syftade till att öka studiens validitet. 
Bland annat avgränsades sökningen till att innehålla vetenskaplig litteratur som publicerats 
mellan 2011 och 2018. Denna avgränsning ansågs viktig för att kunna hitta så aktuella och 
relevanta forskningsresultat som möjligt. Denna studie har genomförts inom en begränsad 
tidsram vilket också har bidragit till andra avgränsningar, bland annat att de artiklar som inte 
fanns i fulltext, i de aktuella sökbaserna, valdes bort. Detta kan också ha bidragit till att relevant 
litteratur gått förlorad men på grund av den tidsbrist som fanns var detta nödvändigt. En annan 
av de avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara kritiskt och etiskt granskade och 
därför begränsades sökningarna till att endast visa artiklar under fliken ”peer reviewed”. Till en 
början hade jag också tänkt att endast inkludera svensk litteratur i studien men när jag började 
söka i olika databaser insåg jag snabbt att detta inte var möjligt. Den mest relevanta litteraturen 
i förhållande till mitt syfte är internationell och skriven på engelska och därför inkluderades 
också engelska artiklar, vilket kan ses som en styrka i studien jämfört med om jag endast hade 
använt artiklar skrivna på svenska. Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska var 
dock inget alternativ då det inte hade funnits någon tid att översätta dessa. I detta första 
urvalssteg tittade jag också på att forskarna hade beskrivit sina urvalsmetoder väl för att 
källorna skulle kunna ses som trovärdiga. 

 
Om artiklarna uppfyllde de första urvalskriterierna lästes de sedan i sin helhet och en 
kvalitetsgranskning genomfördes i syfte att öka studiens reliabilitet. Där tittade jag bland annat 
på om metod och urvalskriterier var beskrivna, om resultaten har relevans för pedagogisk 
verksamhet och om resultaten svarar till syftet i min studie. När litteratursökningen 
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genomfördes och artiklarna senare kvalitetsgranskades och valdes ut hade det också varit bra 
om två eller flera personer, oberoende av varandra, hade granskat och analyserat alla artiklar 
för att kunna bestämma om de uppfyllde kraven för att användas i denna studie eller inte. Att 
detta arbete enbart har utförts av mig kan därför ses som en svaghet för studien. 

 
Under litteratursökningen visade det sig att mycket av den forskning som finns gällande 
läsmotivation riktar in sig på elever med läs- och skrivsvårigheter och det var inte relevant för 
mig just i denna undersökning. Många av de artiklar som berörde elever med läs- och 
skrivsvårigheter verkade dock vara av mycket hög kvalitet med intressanta resultat och det hade 
varit intressant att inkludera även dem i studien och göra en jämförelse med elever utan läs- 
och skrivsvårigheter. Det var dock inte möjligt inom tidsramen för detta arbete men det finns 
med i tankarna inför kommande undersökningar och det kan kanske vara av intresse för andra 
studenter att undersöka. 

 
6.2 Resultatdiskussion 

 
Eriksson Barajas m.fl. (2013:50) menar att man i en kvalitativ analys ska fokusera på att 
beskriva, förstå och tolka. Jag kommer vidare att diskutera litteraturstudiens resultat i 
förhållande till arbetets syfte, frågeställningar och bakgrundsdel inklusive 
motivationsbegreppet. 

 
Resultatet har redovisats i ett antal teman som identifierats utifrån de artiklar och avhandlingar 
som tagits fram för att besvara frågeställningarna. Resultatet visar att det finns en mängd olika 
faktorer som påverkar elevers läsmotivation och det finns många aspekter i undervisningen som 
är viktig att tänka på som lärare. Det finns aspekter som rör den miljö eleverna vistas i, både i 
skolan och i hemmet. Nästan samtliga artiklar (utom en) drar slutsatserna att den miljö eleverna 
befinner sig i är avgörande för elevers läsmotivation. Mammorna har visat sig ha en avgörande 
roll för att påverka elevers inställning till läsning men också klassrumsklimatet har visat sig 
spela en viktig roll. Detta stämmer överens med vad jag tog upp i bakgrundsdelen av denna 
studie och just i diskussionen om motivationsarbetet i skolan. Ingemansson (2016:177) skriver 
även hon att föräldrarnas insikt är av stort värde när det kommer till att eftersträva elevens egen 
inre motivation. För att eftersträva denna motivation är det också viktigt att skolan fokuserar på 
arbetssätt som gör att alla barn kan erövra läsglädje. 

 
En annan aspekt som dök upp var att skolklimatet även kan påverka eleverna i negativ 
bemärkelse och därför är det viktigt att man som lärare har kunskap om detta för att kunna 
hjälpa eleverna och bidra till ett klimat där eleverna kan ändra sitt förhållningssätt. Pojkarna i 
Barndenstams (2012) studie uttrycker ett motstånd till läsningen just för att de ingår i en 
”grupp” pojkar som vanligtvis inte ”ska” tycka om läsning. Eleverna anpassar sig till den 
gruppnorm som finns, vilket innebär att byggelever inte ska tycka om läsning, och denna 
föreställningen påverkar hur eleverna förhåller sig till läsning. Det är en stor utmaning för lärare 
och personal i skolan att ändra på detta men det är vårt ansvar att försöka bryta dessa normer 
hos eleverna. 

 
Sedan finns det också aspekter som rör valet av vilka böcker som ska läsas i skolan. Resultatet 
visar att det är av stor vikt att elever får vara med och påverka bokvalet själva. Att bokvalet är 
viktigt kan också kopplas ihop med en annan aspekt som framkommit när det kommer till 
elevers läsmotivation och det är igenkänning i texterna. Eleverna blir mer motiverade om 
böckerna känns relevanta i deras egna liv och för att läsningen ska bli lustfylld måste eleverna 
få chans att engagera sig i handlingen. Resultatet som har framkommit i min studie stämmer 
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överens med det som togs upp i bakrundsavsnittet. Där hänvisade jag till Molloy (2003) som 
menar att för att elever ska motiveras till läsning måste läsningen kännas meningsfull för 
läsaren. Eleverna bör få läsa texter/böcker som handlar om något de själva är intresserade av 
och som ligger nära en verklighet de kan känna igen sig i eller har egna erfarenheter om. Att 
låta eleverna vara med och välja vilka böcker de vill läsa kan därför också ge eleverna möjlighet 
att läsa böcker de själva är intresserade av och som känns relevanta för deras liv. 

 
Sociala aspekter är en annan framträdande faktor som visat sig ha en avgörande roll för elevers 
läsmotivation. Som jag nämnde tidigare skriver Chambers (1987:118) att kärnan i all 
litteraturundervisning är att eleverna får prata om vad de har läst och berätta vad de tyckte och 
tänkte under läsningens gång. Detta påstående stödjs av samtliga vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar som använts i min studie och resultaten visar att sociala faktorer är avgörande för 
elevers läsmotivation. Eleverna tycker att det är viktigt att få diskutera det lästa med varandra 
för att läsningen ska kännas engagerande och eleverna kan diskutera händelser i böcker med 
varandra och sedan koppla detta till sina egna liv. 

 
De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som har använts i min studie inkluderar både elever 
som är motiverade till läsning och elever som inte är motiverade till läsning vilket kan ses som 
en styrka för studien. Resultaten i samtliga studier visar på liknande slutsatser och det tolkar 
jag som att dessa faktorer jag fått fram är representativa för en stor grupp elever. När jag började 
skriva detta arbete gick jag in med föreställningen att de flesta elever har en negativ inställning 
till läsning eftersom det är vad jag sett under mina VFU-perioder och när jag arbetat. Men 
många av de studier jag har använt mig av i denna litteraturstudie har också visat elever som 
har en positiv inställning till läsning vilket förstås är glädjande. Det gör också min studie mer 
tillförlitlig då Eriksson Barajas m.fl. (2013:70) skriver att man bör presentera alla resultat som 
stödjer respektive inte stödjer forskarens egen hypotes. 

 
För att göra ytterligare en koppling mellan resultatet i min studie och motivationsbegreppet så 
visar mitt resultat att det finns både inre och yttre mål som styr elevers förhållningssätt till 
läsning. Jag presenterade tidigare de faktorer som Jenner (2004) menar påverkar motivation 
och det handlade om att uppnå ett mål, värdet av målet och om misslyckande. I ett 
skolsammanhang och med koppling till mitt resultat kan man se det som att elever ökar sin 
motivation om de anser att de kan uppnå ett mål och klara av uppgiften, det vill säga klara av 
att läsa boken eller utföra läsuppgifterna. De ökar också sin motivation om de anser att det finns 
något syfte med att läsa boken och om de tycker att det finns någon nytta med läsningen. Eleven 
vill se ett värde av att uppnå ett mål och det handlar ofta om syftet med uppgiften. Tycker eleven 
att det är värt det? Sedan kan också elevers motivation minska, om de bedömer att risken att 
misslyckas är stor. Om eleven är rädd för att misslyckas kan det visa sig genom att eleven 
uttrycker en motvilja till uppgiften vilket i sin tur ser ut som att eleven inte har motivation till 
uppgiften. 

 
Imsen talar liksom Jenner om inre och yttre motivation. Den inre motivationen handlar om när 
motivationen kommer från inre krafter och det finns ett behov av att uträtta något. Hon menar 
vidare att aktiviteten, inlärningen eller arbetsprocessen hålls levande genom att det finns ett 
intresse för saken. När det handlar om inre motivation till läsning tolkar jag det som att det 
uppnås när eleven tycker att läsningen känns lustfylld och eleven har ett genuint intresse för 
texten. Yttre motivation däremot betyder att aktiviteten eller inlärningen utförs därför att 
personen hoppas på att få en belöning eller uppnå ett mål genom att genomföra något. Om 
eleven endast läser i skolan för att få bra betyg handlar det om yttre motivation. Det visar sig 
när eleven strävar efter att nå ett visst betyg eller slutföra en speciell uppgift och det var flera 
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av eleverna i de inkluderade studierna som uttrycker att det är yttre belöningar som motiverar 
dem till läsning. Läsmotivation kan därmed vara ett resultat av både inre och yttre motivation. 
Skillnaden på inre och yttre motivation sammanfaller på många sätt men som jag tidigare också 
tog upp menar Imsen (2000:278) att det är viktigt att tydliggöra att gemensamt för båda 
motivationsformerna är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, antingen om det man gör och 
källan till aktiviteten styrs av inre glädje eller av hopp om framtida belöning. Även om man vill 
att eleverna ska ha en inre motivation till läsning och att deras läsmotivation ska komma från 
den fria viljan så går det inte att komma ifrån att belöningar i form av betyg och omdömen i 
skolan påverkar elevers läsmotivation. Många elever skulle aldrig läsa en bok på fritiden av 
eget val men läser böcker i skolan på grund av att det krävs för att nå betyg i olika kurser. Att 
skönlitteratur är en del av svenskämnets centrala innehåll är viktigt men det finns också en 
nackdel med detta då böckerna blir knutna till skoluppgifter snarare än till det roliga och till 
spänningen. Men det behöver inte alltid vara så att läsning i bedömningssammanhang är något 
negativt. Betyg kan också fungera som en pådrivande faktor för läsningen och faktiskt få eleven 
att samtidigt tycka att läsningen känns lustfylld. 

 
6.3 Slutsatser 

 
Det är problematiskt att dra slutsatser utifrån det begränsade urvalet av forskningsområdet men 
man kan ändå se vissa mönster. Studien har genomförts med utgångspunkt i följande 
frågeställningar: 

 
Vad motiverar elever till att läsa skönlitteratur, enligt tidigare didaktisk forskning? 
Vad säger ämnesdidaktisk forskning om vilka aspekter i litteraturundervisningen som är viktiga 
för att främja elevers läsmotivation? 

 
Denna studie har utifrån det undersökta materialet visat att dessa två frågor går ihop och de 
faktorer som är viktiga i undervisningen är också de faktorer som kan tänkas påverka elevers 
läsmotivation. Inledningsvis kan man konstatera att motivationsbegreppet är svårdefinierat men 
jag drar ändå slutsatsen att motivation påverkas av två olika faktorer, inre och yttre. När det 
kommer till vad som påverkar elevers inre motivation handlar det om att läsningen ska vara en 
social aktivitet där eleverna ska få möjlighet att interagera med varandra om det lästa. Fria 
bokval, det vill säga att eleverna själva får vara med och påverka vilka böcker de läser är också 
något som kan öka elevers inre motivation till läsning. Vidare kan miljön och innehållet i de 
böcker som används påverka elevers inre motivation. De faktorer som påverkar elevers yttre 
motivation handlar ofta om belöningar och mål samt att eleverna kan nå framgång, ofta i form 
av ett betyg. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att varje elev är unik och motiveras av olika faktorer men 
förhoppningen är att min studie kan vara ett bra hjälpmedel att utgå från för lärare som försöker 
få omotiverade elever att ändra sin inställning till läsning. Denna studie ger ingen förnyad 
kunskap om elevers motivation till läsning men den bekräftar tidigare kunskap och kan ses som 
en sammanställning av tidigare forskningsresultat. 

 
6.4 Vidare forskning 

 
Under arbetet med denna litteraturstudie har det funnits en viss svårighet att hitta svensk 
forskning på högre nivå som behandlar just läsmotivation bland elever på högstadiet och 
gymnasiet. Det vore därför bra om mer forskning gjordes inom detta område inriktad just på 
elever i den äldre skolåldern. Vidare skulle det också vara intressant att studera vilka 
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undervisningsmetoder som används i dagens verksamhet och hur lärare planerar och lägger upp 
undervisningen i litteratur. 

 
Eftersom detta är det första examensarbetet inom ämneslärarprogrammet så var det redan 
förutbestämt att formen på studien skulle vara en litteraturstudie. I framtiden ska ett andra 
examensarbete utföras och då skulle det vara intressant att göra intervjuer med både elever och 
lärare om litteraturläsning och läsmotivation i gymnasieskolan. Att intervjua både elever och 
lärare bidrar till att man kan se på ämnet utifrån två olika perspektiv och det är viktigt för att 
kunna få en sådan lyckad litteraturundervisning som möjligt. 
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Bilaga 1 

Checklista för artiklar. (Eriksson Barajas m.fl. 2013:179-192) 
 

1. Syftet med studien? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Har studien en tydlig design? 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
3. Vilka metoder tillämpades? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Är urvalskriterier tydligt beskrivna? 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
5. Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskus eller motsvarande, eller annan relevant 
bakgrund): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Är undersökningsgruppen lämplig för min studie? 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
7. Vilka resultat visar studien? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Vilka slutsatser drar forskaren? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
10. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
11. Är resultaten trovärdiga? (källor bör anges) 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
12. Är resultaten pålitliga? (undersökningens och forskarens trovärdighet) 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
13. Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

 
14. Handlar texten om läsmotivation i först och främst högstadiet eller gymnasiet? 
Ja ( ) Nej ( ) 
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15. Svarar resultaten till syftet i min studie? 
Ja ( ) Nej ( ) 

 
16. Ska artikeln inkluderas? 
Ja ( ) Nej ( ) 
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